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1. Průběh řešení  

Na základě Vyhlášení institucionálního programu pro veřejné vysoké školy pro roky 2016 

až 2018 bylo ČVUT v Praze přiděleno celkem 249 942 tis. Kč. Rozdělení finančních pro-

středků pro jednotlivé roky je uvedeno v Tab. 1. Organizace projektů byla rozdělena na 

jednotlivé tematické okruhy, každý z  těchto okruhů měl svého garanta a přidělené pro-

středky. Garant v rámci své působnosti odpovídal za vypsání jednotlivých dílčích úkolů 

a jejich plnění. Garanti měli možnost průběžně poukazovat přidělené prostředky jednot-

livým řešitelům dílčích úkolů v závislosti na jejich plnění. Administrace projektů probíhala 

stejně jako v předchozích letech pomocí evidenčních karet dílčích úkolů (DÚ), které obsa-

hují všechny údaje o projektu včetně stanovených kritérií – indikátorů, podle kterých lze 

kvantifikovat procentuální naplnění cílů DÚ. Vždy byla uvedena měrná jednotka a dále její 

počáteční a cílový stav ve sledovaném období.  

V letech 2016 až 2018 byla požadovaná část finančních prostředků rozdělena formou 

vnitřní soutěže, která byla organizována a vyhodnocena jednotlivými fakultami a  sou-

částmi. Rozdělení finančních prostředků na vnitřní soutěž v letech 2016 až 2018 je uve-

deno na Obr. 2. 

Tab. 1  

Rok plnění Kapitálové pro-

středky 

[tis. Kč] 

Běžné prostředky 

[tis. Kč] 

Běžné prostředky 

pro vnitřní soutěž 

[tis. Kč] 

Přidělené pro-

středky celkem 

[tis. Kč] 

2016 25 000 49 983 8 331 83 314 

2017 25 000 45 983 12 331 83 314 

2018 25 000 45 983 12 331 83 314 

 

Přehled rozdělení prostředků je uveden v následující tabulce. 

Tab. 2 

Prioritní cíl Téma Rozpočet 2016 

[tis. Kč] 

Rozpočet 2017 

[tis. Kč] 

Rozpočet 2018 

[tis. Kč] 

0. Vnitřní soutěž 

  8 331 12 331 12 331 

1. Zajišťování kvality  

 Přístroje 25 000 25 000 25 000 

 Podpora studijních 

procesů 

2 500 2 500 2 500 

 Systém hodnocení 

kvality 

1 000 100 0 

2. Diverzita a dostupnost  

 Propagace 2 500 2 500 2 500 

 Nadaní studenti 3 000 2 000 2 000 

 CŽV (U3V) 1 000 1 000 1 000 

3. Internacionalizace 

 Mobilita studentů 11 483 11 483 11 483 
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 Mobilita pracov-

níků 

2 000 2 000 2 000 

4. Relevance 

 Poradenství 500 500 500 

 Jazykové kompe-

tence (i jiné…) 

2 000 1 000 1 000 

5. Kvalitní a relevantní výzkum, vývoj a inovace 

 Kompetence pro 

komerci 

1 000 1 000 1 000 

 Mezisektorová mo-

bilita 

1 000 1 000 1 000 

6. Rozhodování založené na datech 

 Rozvoj IS 20 000 18 900 19 000 

7. Efektivní financování 

 Podpora dotačních 

titulů 

2 000 2 000 2 000 

Celkem 83 314 83 314 83 314 

 

 

 

Obr. 1 Rozdělení prostředků IP podle prioritních cílů 
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 Obr. 2 Rozdělení prostředků na vnitřní soutěž v letech 2016 až 2018 

 

 

2. Přehled o řešení  

Finanční prostředky byly v letech 2016 až 2018 použity na podporu sedmi prioritních cílů, 

které sestávaly ze čtrnácti tematických okruhů, za které zodpovídali jednotliví garanti. 

Přístroje 

Garant: Prorektor pro rozvoj a strategie 

Investiční prostředky určené na nákup přístrojů byly v letech 2016 až 2018 rozděleny pro 

jednotlivé fakulty/součásti dle dosažených bodů ukazatele RIV a K. Každá fakulta měla 

k dispozici 1 mil. Kč a každý vysokoškolský ústav 0,5 mil. Kč s tím, že zbylé prostředky byly 

rozděleny podle dosažených bodů ukazatele RIV a K. 

Současně byly popsány další požadavky na přístroje (techniku, technologie), případně 

služby, které fakulta/součást hradila ze svých vlastních investičních/neinvestičních pro-

středků. Objem spoluúčasti, kterou hradila fakulta/součást ze svých zdrojů, musel činit 

minimálně 50 % objemu investičních prostředků přidělených v jednotlivých letech 2016 

až 2018.  

V roce 2016 bylo realizováno celkem patnáct investičních projektů. DÚ č. 13 Dílenské vy-

bavení pro přípravu laboratorních vzorků řešený Univerzitním centrem energeticky efek-

tivních budov nebyl realizován z důvodu nedostatku vlastních prostředků UCEEB pro spo-

luúčast ve výši 50 % přidělené částky. Tyto nevyčerpané kapitálové prostředky byly ná-

sledně převedeny na fakulty (FSv, FS, FEL a FBMI) v poměru, v jakém se podílejí na činnosti 

UCEEB. U DÚ č. 1, 2 a 11 došlo k nižšímu plnění indikátorů. 
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V roce 2017 bylo řešeno čtrnáct investičních projektů. DÚ č. 13 Modernizace přístrojového 

vybavení na UCEEB opět nebyl Univerzitním centrem energeticky efektivních budov rea-

lizován z důvodu nedostatku vlastních prostředků pro spoluúčast ve výši 50 % přidělené 

částky. Podíl UCEEB na investičních prostředcích ve výši 512 tis. Kč byl rozdělen mezi fa-

kulty FSv, FS, FEL a FBMI v dohodnutém poměru podle podílu na provozu UCEEB. Zbylé 

investiční projekty byly splněny a dosáhly plánovaných cílů. 

V roce 2018 bylo řešeno třináct investičních projektů. Všechny projekty byly splněny a do-

sáhly plánovaných cílů. 

Podpora studijních procesů 

Garant: Prorektor pro bakalářské a magisterské studium 

Projekt Podpora studijních procesů byl určen k dalšímu rozvoji elektronické podpory 

vzdělávání a využití pro studenty a studijní oddělení. Jednotlivé dílčí aktivity se v roce 

2016 zaměřily na rozšiřování elektronické podpory v oblasti přijímacího řízení, studia, re-

spektive ukončování studia, podávání elektronických žádostí, vystavování elektronických 

žádostí, vystavování elektronických rozhodnutí a rozvíjení elektronické komunikace. Za-

měřil se na sjednocování způsobů pořizování a sdílení studijních podkladů v elektronické 

formě. 

V roce 2017 byl projekt prioritně zaměřen na další etapu zavádění legislativních změn 

a  nezbytných úprav v oblasti administrativy studia vyplývajících z novely VŠZ. Rovněž 

nové legislativní úpravy a požadavky v oblasti ochrany dat, registrace VVŠ jako OVM aj. si 

vyžádaly analýzu, metodické zajištění a implementaci do vnitřních systémů a dokumen-

tací. Pro ochranu diplomů, dodatků k diplomům a dalších cenin byly zakoupeny duo-

gramy a nová raznice k jejich aplikaci. Pozornost byla nadále zaměřena k rozšiřování elek-

tronické složky (spisu) studenta. Péče byla věnována studentům se specifickými potře-

bami, zpřístupnění vysokoškolského studia této skupině znevýhodněných osob a sou-

stavné podpoře procesů spojených s jejich studiem. 

V roce 2018 se projekt zaměřil na zavádění aktuálních legislativních změn do procesů, vý-

stupů v oblasti studia. Legislativní změnou, která vyvolala největší změny v procesech 

a výstupech v oblasti studia, bylo nařízení EK o GDPR. Tento předpis ovlivnil přihlášky ke 

studiu, zpracování údajů o uchazečích o studium, o studentech, o studentech se specific-

kými potřebami, CŽV, U3V, plnění registru zdravotnických pracovníků, plnění registru no-

strifikací, přiznávání stipendií, odvolání proti vyměření poplatků spojených se studiem 

a další (evidence dávek záření, školení BOZP a PO). Z důvodu platnosti této legislativy byl 

zpracován soubor účelů zpracování osobních údajů, zveřejněn na webu na stránce 

https://www.cvut.cz/ochrana-osobnich-udaju-gdpr. V souladu s novelou VŠZ byl připra-

ven přechod studentů z akreditovaných studijních programů, kterým měla skončit akre-

ditace do 31. 8. 2019, a zpracován související metodický pokyn. V souvislosti s uplatňová-

ním správního řádu v procesech v oblasti studia byla řešena výzva studentům před ukon-

čením studia z důvodu nesplnění podmínek studijního plánu, oznámení při nedoručení 

prostřednictvím náhradních forem doručování. Správní řád bude uplatňován také v řízení 

o přiznávání stipendií a vyměřování poplatků za studium v cizím jazyce. Byly připraveny 

vzory rozhodnutí. Úpravy SZŘ v Early Assessment of Medical Devices vycházely  
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z praktických zkušeností studijních oddělení (například evidence doby studia studentů-

rodičů – započítávání RD do studia pouze jednou apod.). 

Došlo k dalšímu rozšiřování elektronické složky studenta a byla zahájena metodická pří-

prava na typové spisy. Vznikl dokument s přehledem typů správních řízení a úkonů zpra-

covávaných dle správního řádu. Vznikly metodické pomůcky a výstupy dle novely VŠZ, zá-

kona o ochraně osobních údajů, elektronických dokumentů (metodický pokyn k akredita-

cím studijních programů a oborů, metodický pokyn k zajištění pokračování ve studiu 

po 31. 8. 2019, účely zpracování osobních údajů). Největší položkou bylo zakoupení li-

cence Thesis pro kontrolu závěrečných kvalifikačních prací kvůli plagiátorství. Licence byla 

zakoupena pro všechny fakulty ČVUT na období 3 let. V jarních měsících 2019 by měla být 

dopracována metodika pro práci se systémem Thesis tak, aby mohl být použit pro práce 

zpracované po LS 2018/2019. 

Nedílnou součástí projektu byla také podpora studijních procesů spojených s poskyto-

vání služeb studentům se specifickými potřebami. Kontinuální mapování přístupnosti 

studia na součástech ČVUT přináší informace o nedostatcích, které je v rámci podpory 

studijních procesů potřeba odstraňovat. Jde jak o fyzické bariéry pro pohybově postižené 

a zrakově postižené, tak o bariéry v přístupnosti softwarového prostředí v rámci poskyto-

vání služeb studentům se specifickými potřebami. V rámci projektu byly doplňovány po-

můcky pro překonávání bariér, navigační systém pro nevidomé a zrakově postižené, zpra-

cován návrh na rekonstrukci WC na FS ČVUT v dejvickém kampusu do bezbariérové po-

doby. Současně byly průběžně aktualizovány informace o změnách v přístupnosti na we-

bových stránkách Střediska ELSA a byla připravována Mapa přístupnosti objektů ČVUT. 

Propagace 

Garant: Vedoucí odboru PR a marketingu R ČVUT 

Do tematického okruhu Propagace byly zapojeny všechny fakulty a Rektorát ČVUT v Praze. 

Jednotlivé DÚ se řešily v tříletém období, v letech 2016 až 2018.  

Výše zmíněné subjekty se především zaměřovaly na popularizaci technických a přírodo-

vědných disciplín a na podporu technického vzdělávání, jak mezi mládeží, tak mezi širo-

kou neodbornou veřejností. Bylo cíleno také na rodiče, jelikož stále mají velký vliv 

na volbu budoucího zaměření a rozvoje svých dětí. Projekty směřovaly k aktivní propa-

gaci, popularizaci vědy, techniky a přírodovědných oborů, protože naše společnost, v dů-

sledku progresivně se vyvíjejících moderních technologií, stále potřebuje kvalitní vysoko-

školsky vzdělané absolventy, po kterých je vysoká poptávka na trhu práce. Cíle a výstupy 

IP 2016 až 2018 v rámci tematického okruhu Propagace vycházely i z toho, že počty ucha-

zečů hlásících se ke studiu technických a přírodovědných oborů stále klesají nebo stag-

nují, i když víme, že příčinou jsou jednak obavy potenciálních studentů týkající se nároč-

nějšího studia, ale také demografická křivka.  

Jednotlivé fakulty měly jako hlavní výstupy projektu tyto akce a aktivity: Fakulta jaderná 

a fyzikálně inženýrská - Týden vědy na Jaderce, Letní studentské soustředění a Den na Ja-

derce, Den lékařským fyzikem; Fakulta elektrotechnická realizovala Podzimní školu pro 

učitele, Praktickou výuku a experimenty elektroniky, korespondenční seminář HAPKY 

a Vánoce s fyzikou, MoRoUS (korespondenční seminář), wITches (kroužky a workshopy pro 
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děti); Fakulta architektury zajišťovala Tvůrčí architektonické dílny, workshopy a semináře; 

Fakulta biomedicínského inženýrství měla jako hlavní výstupy projektu experimentální 

pomůcky, listy a indexy na Dnech otevřených dveří, experimenty na Vědeckém jarmarku, 

motivační medailonky absolventů. Fakulta stavební realizovala fotografické soutěže 

Tvýma očima, soutěž Hala roku junior; Fakulta dopravní soutěž a projekt edukativní Ka-

mion, soutěž Cena děkana, exkurze Smart Cities, MotoStudent, SkyDays; Fakulta informač-

ních technologií – FIKS (fiťácké informatické korespondenční semináře), NAG (podpora 

nadaných SŠ studentů o síťové technologie, studenti FIT studentům na SŠ, letní IT školy 

pro dívky, workshopy pro učitele informatických předmětů, workshopy a praxe pro stře-

doškoláky. Fakulta strojní realizovala dílny, workshopy a kampaně „Zajímá tě, co je uvnitř“. 

R ČVUT zajišťoval v rámci projektu nejrůznější propagační aktivity a měl tyto hlavní vý-

stupy: produkce a spoluorganizace popularizačních akcí Vědecký jarmark, Festivaly vědy, 

Noci vědců na ČVUT, Tech zóny a interaktivní prezentace fakult ČVUT na uvedených akcích, 

vědecko-technické koutky pro dívky, prezentace a propagace ČVUT na veletrhu vzdělá-

vání Akadémia v Bratislavě, speciální informační e-lettery pro středoškoláky, exkurze pro 

žáky ZŠ a SŠ do kampusu ČVUT, sadu celoškolských tiskových propagačních materiálů, 

které byly distribuovány na popularizačních a prezentačních akcích, soubor atraktivních 

propagačních předmětů s brandem ČVUT, které byly předávány za odměnu v soutěžích 

realizovaných na zmiňovaných popularizačních a prezentačních akcích.  

Výše zmiňované aktivity a činnosti jednotlivých fakult a R ČVUT byly velmi bohaté a roz-

manité. Hlavní aktivity a výstupy projektu byly cíleny na žáky ZŠ, SŠ, jejich rodiče a peda-

gogy a korespondovaly s Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vý-

vojové a inovační činnosti ČVUT v Praze na období 2016 až 2020. Vycházely z vize ČVUT 

v Praze a jeho postavení ve společenském, vědecko-výzkumném i pedagogickém pro-

storu. Stanovené indikátory byly v každém roce splněny. Co se týče změn, tak došlo pouze 

ke změnám řešitelů, a to u Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské a u Fakulty strojní, jinak 

řešení projektů bylo bezproblémové, všechny přidělené finanční prostředky byly vyčer-

pány a tematický okruh Propagace tak bezesporu splnil své vytyčené cíle. 

Podpora nadaných studentů na ČVUT v Praze 

Garant: Prorektor pro bakalářské a magisterské studium 

Projekt v letech 2016 až 2018 zajišťoval mimořádné financování – podporu studentů 

ČVUT, a to těch, kteří mají výjimečné schopnosti, nadání. Přidělené stipendium je motivuje 

ke zvyšování jejich kompetencí. S pomocí studijních proděkanů všech součástí byly pro-

středky alokovány na všechny relevantní součásti formou přiznání mimořádných/účelo-

vých stipendií. Podpora se týkala bakalářských a magisterských studentů, neboť motivaci 

v oblasti doktorského studia zajišťují doktorská stipendia. V posledním čtvrtletí roku 2017 

byli stipendii ohodnoceni i nově přijatí studenti, což způsobilo významné překročení na-

vržených indikátorů. 

V roce 2018 byla částka 1 800 tis. Kč rozdělena na fakulty a součásti podle počtu studentů 

zapsaných ke 12. 4. 2018 do bakalářských a magisterských programů. Rozdělení jednot-

livým studentům podle typu stipendia bylo plně v pravomoci pedagogických proděkanů. 
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Rozvoj kurzů/programů CŽV na ČVUT v Praze 

Garant: Prorektor pro bakalářské a magisterské studium 

Cílem projektu bylo rozšířit nabídku programů/kurzů CŽV, včetně U3V na ČVUT. Projekt 

reaguje na zvýšený zájem o CŽV. Podpora z prostředků projektu byla v roce 2016 pro jed-

notlivé součásti poskytnuta na základě výběrového řízení se zapojením Rady CŽV. 

V roce 2017 byly prostředky rozděleny jednotlivým součástem na základě jejich výkonů 

v oblasti celoživotního vzdělávání v předchozím kalendářním roce. 

V roce 2018 bylo na fakulty a součásti, které realizují kurzy a programy CŽV včetně U3V, 

rozděleno 50 %, tj. 500 tisíc Kč podle jejich výkonů, evidovaných v aplikaci CŽV. Fakulty 

tyto prostředky rozdělily poskytovatelům vzdělávání CŽV, nakoupily drobný kancelářský 

majetek a podpořily rozvoj kurzů CŽV na svých pracovištích. 

Na základě nejednotné evidence účastníků CŽV na ČVUT a zvyšující se náročnosti sběru 

dat pro potřeby financování U3V (sběr dat v garanci AU3V pro MŠMT) a evidenci CŽV podle 

vyhlášky MŠMT, sběr dat pro výroční zprávu o činnosti, byla vyvolána jednání o jednotné 

evidenci účastníků CŽV v rámci KOS a zapojení do internetového prodeje kurzů. Proběhla 

analýza stávající situace, návrh řešení, příprava nové webové prezentace, návrh procesů 

od podání přihlášky = objednání služby po zaplacení kurzu a dalších souvisejících pro-

cesů. 

Mobilita studentů 

Garant: Prorektor pro zahraniční vztahy 

Projekt navazuje na dlouhodobě osvědčený model vysílání studentů na zahraniční part-

nerské univerzity na základě uzavřených bilaterálních dohod o výměnách studentů, pře-

vážně s mimoevropskými institucemi. Obsahem projektu byl výběr studentů včetně jazy-

kových testů pro jedno- a dvousemestrální studijní pobyty na zahraničních vysokých ško-

lách, přidělení stipendia, organizace jejich pobytu a závěrečné hodnocení studijních vý-

sledků. 

Veškeré přidělené finanční prostředky byly v každém roce použity na stipendia vyjíždějí-

cím studentům, nebyly nikdy čerpány žádné mzdové prostředky ani odměny řešitel-

skému týmu, ani materiální položky nebo služby. 

Standardní měsíční stipendium pro vyjíždějící studenty je již asi dvacet let v nezměněné 

výši 10.000 Kč. V případě studijních pobytů v „drahých zemích“ a na „drahých univerzi-

tách“ s vysoce nadprůměrnými pobytovými náklady (zdravotní pojištění, drahé ubyto-

vání) byly vyplaceny dodatečné příspěvky k základnímu stipendiu.  

Projekt je vždy celoškolský, koordinovaný přes OZV rektorátu, nicméně benefity (stipendia 

studentům) jsou ve stoprocentní výši převáděny na studenty všech zapojených fakult. 

 

Výstupy: 

 Uskutečněné studijní pobyty studentů všech fakult na partnerských univerzitách, pře-

vážně mimoevropských, představují vysokou přidanou hodnotu samy o sobě. 
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 Zvýšení počtu studentů obohacených o zahraniční zkušenosti v odlišném kulturním 

prostředí, schopných komunikovat v cizích jazycích, schopných práce v mezinárodních 

týmech, lépe připravených pro budoucí profesní kariéru a vybavených o tzv. soft skills. 

 Zvýšení počtu studentů ochotných a schopných pracovat v ISC a zapojit se do meziná-

rodních aktivit na celoškolské i fakultní úrovni. 

Mobilita pracovníků 

Garant: Prorektor pro zahraniční vztahy 

Projekt byl zaměřen na prohloubení internacionalizace života univerzity a zvýšení kvality 

vzdělávacího procesu, což je významně ovlivněno také působením zahraničních pracov-

níků na jednotlivých fakultách a krátkodobými přednáškovými pobyty pracovníků ČVUT 

na zahraničních vysokých školách. Na základě stávajících dohod o spolupráci se zahranič-

ními partnerskými institucemi a podle požadavků fakult byli osloveni zahraniční pedago-

gové a pozváni na přednáškové pobyty v rámci standardní výuky na ČVUT pro bakalářské, 

magisterské i doktorské studijní programy.  

Hlavní částí projektu byla organizace příjezdu zahraničních pedagogů na jednotlivé fa-

kulty, jejich pobytu na ČVUT a na úhradu přiměřených pobytových nákladů. Proporcio-

nálně menší část byla zaměřena na organizaci a financování výjezdů pedagogů ČVUT do 

zahraničí. 

Výstupy: 

 Uskutečněné přednáškové pobyty zahraničních pedagogů na fakultách ČVUT 

 Zkvalitnění výukového procesu 

 Získaní zkušenosti z odlišného způsobu výuky – oběma směry 

 Zahraniční pedagogická zkušenost pracovníků ČVUT s možností implementace v pod-

mínkách fakult ČVUT. 

Poradenství 

Garant: Prorektor pro bakalářské a magisterské studium 

Rozvoji poradenství se na moderních univerzitách v 21. století věnuje trvalá pozornost, 

zejména z důvodu stále se zvyšujících rozdílů v oblasti sociální, intelektuální, ekonomické, 

národnostní apod. Během celého období se Centrum poradenských a informačních slu-

žeb Rektorátu ČVUT v Praze soustředilo na zavedení nových poradenských služeb, práci 

studentů ve skupině. V oblasti poradenství byly realizovány nové aktivity: koučování pro 

studenty, koučování pro vedoucí a referentky studijních oddělení, finanční poradenství, 

rozšířené psychologické poradenství. Byla realizována celá řada seminářů pro osobnostní 

rozvoj studentů a doktorandů (například Sebeřízení, lektorské dovednosti). Nemalá část 

finančních prostředků byla ve spolupráci s grafikem a programátorem vynaložena na roz-

voj webové stránky CIPS.  

Velmi oblíbená byla setkání na téma partnerských vztahů, semináře o sebevědomí, rela-

xace. Na provozu CIPS se aktivně podíleli sami studenti v rámci projektu Studenti sobě. 
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Jazykové kompetence (i jiné…) 

Garant: Ředitel MÚVS 

Projekt byl zaměřen v letech 2016 až 2018 na rozvoj tzv. měkkých kompetencí zaměst-

nanců ČVUT a postgraduálních studentů. Akcentoval interdisciplinární výuku jazyků, po-

kročilých prezentačních dovedností oborově navazujících na výuku a výzkum na ČVUT. 

Projekt umožnil kontinuální rozvoj jazykových a dalších kompetencí akademických pra-

covníků. 

Bylo stanoveno tematické a obsahové zaměření jednotlivých druhů kurzů, vypracovány 

harmonogramy a sylaby a osloveni lektoři. Sběr přihlášek probíhal v systému intranet 

MÚVS ve spolupráci s PR odděleními jednotlivých součástí ČVUT a nahlášenými kontakt-

ními osobami. Dále byla nabídka kurzů zaslána zaměstnancům a doktorandům ČVUT. 

V roce 2016 byla jazyková výuka ukončena přezkoušením. Úspěšní účastníci získali osvěd-

čení o absolvování. Jazykové kurzy byly zaměřeny na obecný jazykový rozvoj. 

Dále byly v průběhu roku 2016 realizovány kurzy pro akademické a vědecké pracovníky 

a doktorandy: Mentorink, Rétorika, Kurz kreativity a inovačního myšlení, Techniky a prin-

cipy konstruktivní komunikace, Paměťové metody, Osobnostní rozvoj, Prezentační doved-

nosti podle TED, Příprava a řízení mezinárodních výzkumných projektů. Rozsah kurzů byl 

12 až 24 hodin.  

Byly realizovány kurzy v anglickém jazyce pro akademické a vědecké pracovníky a dokto-

randy se zaměřením na interkulturní kompetence, prezentační dovednosti a  office en-

glish s pravidelnou výukou v celkovém rozsahu 20 hodin.  

Ve spolupráci se společností Tayllorcox byl realizován kurz projektového řízení Prince2 

Foundation, který byl určen vedoucím pracovníkům ČVUT. Všech 17 účastníků kurzu 

úspěšně složilo závěrečné zkoušky a získalo certifikaci Prince 2. 

Kurz English for Academic Purposes proběhl v letním a zimním semestru na dvou jazyko-

vých úrovních v celkovém rozsahu 56 hodin přímé výuky.  

Přípravný kurz ke složení mezinárodní zkoušky TOEIC reading and listening proběhl v  roz-

sahu 14 hodin pravidelné výuky v každém semestru a byl zakončen mezinárodní jazyko-

vou zkouškou a certifikací. 

V roce 2017 byly realizovány obecné jazykové kurzy. Dále byly zaměstnancům a dokto-

randům nabídnuty kurzy aplikované angličtiny se zaměřením na vybrané problematiky – 

argumentace, psaní apod. Úspěšní účastníci získali osvědčení o absolvování. Nově byl na-

bídnut i kurz českého jazyka pro zahraniční zaměstnance ČVUT, jejichž rodným jazykem 

není čeština. 

Dále byly realizovány kurzy v anglickém jazyce pro akademické a vědecké pracovníky 

a doktorandy se zaměřením na interkulturní kompetence, prezentační dovednosti 

a office english s pravidelnou výukou v celkovém rozsahu 20 hodin. 

Kurz English for Academic Purposes probíhal pouze v letním semestru. 
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Přípravný kurz ke složení mezinárodní zkoušky TOEIC reading and listening proběhl v roz-

sahu 14 hodin pravidelné výuky v každém semestru a byl zakončen mezinárodní jazyko-

vou zkouškou a certifikací. 

V roce 2018 byly opět realizovány obecné jazykové kurzy, kurzy aplikované angličtiny se 

zaměřením na vybrané problematiky – writing and stylistics, lecturing in english, TOEIC 

Preparatory Course, presentation skills, criticial thinking a intercultural communication. 

Úspěšní účastníci získali osvědčení o absolvování. Byly také nabídnuty a realizovány kurzy 

českého jazyka pro zahraniční zaměstnance ČVUT na začátečnické i pokročilé úrovni. Kurz 

Office English byl realizován v rámci jiného projektu. Ušetřené prostředky byly použity pro 

otevření nové skupiny obecné angličtiny. 

V průběhu roku 2018 byly realizovány kurzy pro akademické a vědecké pracovníky a dok-

torandy: Rétorika, Kurz kreativity a inovačního myšlení, Osobnostní rozvoj – Time ma-

nagement a duševní hygiena, Komunikace v pracovních týmech, Vědecká kariéra, publi-

kování a granty, Projektové řízení. Kurz Paměťové metody byl realizován v rámci jiného 

projektu, a tak ušetřené prostředky byly použity pro opakování kurzu Projektového řízení. 

Kompetence pro komerci 

Garant: Vedoucí odboru pro řízení projektů a transfer technologií R ČVUT  

Ve spolupráci s fakultami bylo podpořeno 5 projektů na komercializaci výsledku výzkumu 

ve fázi „proof of concept“ – konkrétně se jednalo o projekty FEL, FBMI, FD a MÚVS.  

Probíhala příprava řešení informačního portálu spolupráce s průmyslem, a to jak v rámci 

pracovních skupin spolku Transfera, tak v rámci jednání s transferovými centry předních 

světových univerzit. Tyto snahy vyvrcholí v roce 2019 zpracováním studie proveditelnosti 

za podpory zahraničních expertů. Současně byly identifikovány a rozpracovány další 

funkcionality řešení zaměřené na hodnocení a srovnávání potenciálu nových patentových 

přihlášek, podporu komercializace řešení, sledování produktivity práce patentových zá-

stupců a možnosti vytvoření databáze výzkumných pracovníků na ČVUT v členění dle spe-

cializací, projektů nebo registrovaného duševního vlastnictví. 

Byly aktualizovány odpovědnosti a procesy zabezpečující kompletní postup ochrany du-

ševního vlastnictví a transferu technologií – systému správy duševního vlastnictví, pro-

cesu komercializace, Rady pro komercializaci, Licenčního fondu, Fondu transferu techno-

logií, Smluvního výzkumu řízeného rektorátem. Byla dokončena reorganizace týmu trans-

feru technologií a tým byl rozšířen o nové odborníky. Byl zahájen proces přípravy typo-

vých smluvních dokumentů pro správu duševního vlastnictví. Byl vypracován návrh nové 

komplexní směrnice na správu, ochranu a nakládáním s duševním vlastnictvím ČVUT, 

která byla předána ke schválení vedení ČVUT. 

Mezisektorová mobilita 

Garant: Prorektor pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium 

Náplň projektu Mezisektorová mobilita obsahovala dvě tematicky rozdílné oblasti: Zvý-

šení diverzity/internacionalizace složení disertačních, habilitačních a jmenovacích komisí 

a podpora přípravy mezinárodních projektů (grantů). 
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Během doby trvání projektu se podařilo dosáhnout situace, kdy již jsou zahraniční čle-

nové komisí a oponenti děkany fakult běžně jmenováni a jednání komisí se účastní. Za-

tímco zpočátku byla podpora úhrady cestovních výdajů z IP fakultami hojně využívána, 

v posledním roce projektu již řada fakult zahraniční oponenty financovala, aniž žádala 

o podporu. V této fázi projektu se podařilo dosáhnout kýženého stavu a je oprávněná na-

děje, že šlo o změnu dlouhodobě udržitelnou. 

Příprava mezinárodních grantů byla nejprve podporována zejména formou úhrady ces-

tovních výdajů na úvodní (kick-off) setkání mezinárodních kolektivů. Od druhého roku ře-

šení nastal postupný přechod k podpoře společných projektů s KU Leuwen v rámci sdru-

žení CELSA. Projekty mají za cíl nastartovat spolupráci mezi skupinami vědců z KU Leuwen 

a ČVUT, přičemž KU Leuwen je financuje ze 75 %. V roce 2019 běžely již tři takové projekty 

CELSA a  byly podány první žádosti o společné projekty EU. V podpoře projektů CELSA hod-

láme pokračovat i v dalším období IP. 

Systém hodnocení kvality, Rozvoj IS 

Garant: Prorektor pro informační systém 

Projekty v oblasti IT svými cíli a výstupy realizovaly jednotlivé body Strategie IT. Zaměřeny 

byly na rozšiřování funkcionalit IS ČVUT a technologickou obměnu primárních komponent 

IS. Obsahově byla velká část projektů zaměřena na implementaci legislativních poža-

davků, které dopadají na veřejné vysoké školy. Celou oblast realizace změn v IS lze roz-

dělit do podpory čtyř oblastí – studium, věda a výzkum, administrativně správní agendy 

a obecná infrastruktura ICT. 

V oblasti Studia došlo zejména k rozšíření funkcionalit SW IS KOS – modulu Matrika, Roz-

vrhy, doktorské studium, SZZ, tiskové sestavy. Zároveň primární systém IS KOS implemen-

toval procesní změny a prochází dlouhodobou technologickou proměnou v podobě we-

bového rozhraní a struktury dB včetně podpory UTF-8. 

Oblast vědy a výzkumu se zabývala primárně implementací požadavků na úpravy aplikací 

EZOP a V3S tak, aby byla zajištěna úplnost a bezchybnost exportů dat do externích data-

bází (VTR, RIV, SKV) a postupně docházelo k celkovému zvyšování uživatelského komfortu 

v daných aplikacích. Dále byl podpořen rozvoj funkcionalit zajišťujících služby IS pro mo-

bility studentů a inovace služeb spojených s ORCID/DSpace. Společným rysem těchto ob-

lastí je podpora statistických sestav v podobě pilotního ověření datového skladu a nut-

ných kroků k větší čistotě dat uložených v IS. 

V oblasti administrativně správních agend se realizovaly změny v podobě zavedení 

služby sharepoint pro dokumentové úložiště provozních materiálů a portál jako intranet 

pro interní informace uživatelů IS. Realizovala se systematická školení zaměstnanců a po-

vedlo se zavést základy systému řízení IS/IT a IT služeb. 

V infrastrukturní oblasti došlo k modernizaci systému zálohování IS, zavedení centrální 

služby pro ukládání a správu logů z IS, rozvoji standardizovaného integračního rozhraní 

REST/API aj. Důraz byl kladen na rozšiřování funkcionalit spojených se správou identit 

a rolí, což dovoluje následně řešit problematiku kybernetické bezpečnosti. Pro potřeby 

vyhodnocení dílčích projektů došlo k restrukturalizaci dělení úkolů, což nemělo žádný vliv 
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na celkové plnění ukazatelů v této oblasti. Řízení projektů bylo realizováno pomocí stee-

ring commitee, kde členové jsou kromě zástupců IT odborní garanti jednotlivých oblastí. 

Podpora dotačních titulů 

Garant: Vedoucí odboru pro řízení projektů a transfer technologií R ČVUT  

Prostřednictvím OŘPTT bylo za období 2016 až 2018 podáno celkem 147 projektů do OP 

VVV v celkové hodnotě 22,4 mld. Kč. Dalších 52 projektů v hodnotě 0,4 mld. Kč bylo po-

dáno do OP PPR a do OP PIK. 

OŘPTT pracoval na optimalizaci systému sdílení informací a metodického vedení jednot-

livých výzev a zajistil pravidelné schůzky projektových koordinátorů z jednotlivých fakult 

a součástí, metodickou podporu a konzultace s poskytovatelem dotací (MŠMT) a řídícími 

orgány. 

V rámci analýzy požadavků systému řízení projektů byly identifikovány potřeby jednotli-

vých fakult i součástí.  

Díky projektu došlo k zajištění systémové podpory celého životního cyklu projektu v ja-

kémkoliv z dotačních titulů. Podpora je řešena formou nabídky služeb, které řeší adminis-

traci, řízení, kontrolu a metodickou podporu řešitelů, kde je hlavním garantem OŘPTT. Byly 

vytvořeny mechanismy a nástroje nejen pro vnitřní řízení projektů – interní směrnice 

OŘPTT na oběh a schvalování dokumentů, jejich sdílení, ale také zajištění potřebné komu-

nikace a koordinace s poskytovateli dotací. V oblasti právního systému byl zajištěn práv-

ník, který nastoupil na OŘPTT. Byl iniciován proces optimalizace interního systému EZOP 

jako součásti optimalizace interního procesu schvalování dotačních projektů. 
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3. Vyhodnocení jednotlivých dílčích úkolů 

Vyhodnocení DÚ v letech 2016 až 2018 bylo provedeno srovnáním předpokládané (tj. plá-

nované) a skutečné hodnoty změny příslušného indikátoru. Poměr mezi dosaženou a plá-

novanou změnou byl pak převeden na procenta. 

Tab. 3 

Institucionální plán ČVUT v roce 2016 

 Poskytnuté finanční 

prostředky 

Naplňování stanove-

ných cílů/indikátorů 

Kapitá-

lové  

Běžné Výchozí 

stav 

Cílový 

stav 

Č. DÚ Název DÚ [tis. Kč] [tis. Kč] [%] [%] 

1 Rozvoj informační a přístrojové infrastruktury na 

FSv 

4 140 0 0 90 

2 Rozvoj přístrojové základny na FS – podpora ob-

lasti plastů a kompozitů 

3 325 0 0 85 

3 Nákup přístrojů 4 927 0 0 100 

4 Inovace přístrojového vybavení pro výuku 3 034 0 0 100 

5 Vybavení a podpora sdílení prostor a společných 

laboratoří na FA 

1 652 0 0 100 

6 Nákup a obnova přístrojového vybavení na FD 

ČVUT v Praze 

1 471 0 0 100 

7 Rozšíření stávajících laboratoří pro výuku lékařské 

chemie a biochemie 

1 387 0 0 100 

8 Laboratoř zpracování obrazu 440 0 0 100 

9 Modernizace počítačových učeben a laboratoří 899 0 0 100 

10 Měřicí systém pro laboratoře Kloknerova ústavu 742 0 0 100 

11 Modernizace síťové a serverové infrastruktury 

MÚVS 

597 0 0 99 

12 Modernizace a inovace zařízení pro zvyšování fy-

zické zdatnosti studentů 

514 0 0 100 

13 Dílenské vybavení pro přípravu laboratorních 

vzorků* 

500 0 0 0 

14 Robot CAMELEON 500 0 0 100 

15 Modernizace Centrální detektorové a analytické 

laboratoře 

872 0 0 100 

16 Podpora studijních procesů 0 2 500 0 100 

17 Podpora nadaných studentů na ČVUT 0 3 000 0 198 

18 Rozvoj kurzů/programů CŽV na ČVUT 0 1 000 0 100 

19 Poradenství 0 500 0 100 

20 Fotografická soutěž Tvýma očima, soutěž Hala 

roku Junior – obě pro středoškoláky 

0 290 0 100 

21 Kampaň „Zajímá tě, co je uvnitř?“ pro ZŠ a SŠ  0 265 0 100 

22 Vzdělávání SŠ učitelů technických a přírodověd-

ných předmětů a propagace technických disciplín 

u SŠ studentů 

0 275 0 101 
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23 Týden vědy na Jaderce, Letní studentské soustře-

dění, Den na Jaderce (10x) 

0 240 0 100 

24 Architektonické workshopy pro ZŠ a SŠ 0 220 0 100 

25 Soutěž pro studenty SŠ Kamion, Cena děkana FD 0 225 0 100 

26 Interaktivní dny otevřených dveří  0 235 0 100 

27 FIKS – Fiťácký informatický korespondenční semi-

nář, IT soutěže, letní školy, odborné workshopy, 

soustředění pro učitele informatiky ze ZŠ a SŠ  

0 260 0 100 

28 Vědecký jarmark, Noc vědců, veletrh Akadémia 

v Bratislavě, propagační koutek pro studentky na 

veletrhu Gaudeamus 

0 490 0 116 

29 Mobilita studentů 0 11 483 0 111 

30 Mobilita pracovníků 0 2 000 0 100 

31 Kompetence pro komerci 0 1 000 0 100 

32 Podpora dotačních titulů 0 2 000 0 100 

33 Zkvalitňování jazykových a dalších kompetencí za-

městnanců a studentů ČVUT  

0 2 000 0 172 

34 Mezisektorová mobilita 0 1 000 0 240 

35 Podpora doktorského studia 0 500 0 100 

36 Matrika a stipendia začlenění do KOSu 0 600 0 100 

37 Modul pro tvorbu rozvrhu 0 400 0 100 

38 Nezávislost referentského KOSu na internetovém 

prostředí 

0 200 0 100 

39 Návrh struktury a architektury databáze KOS 

včetně migrace dat 

0 1 200 0 100 

40 Nový webový KOS 0 1 000 0 100 

41 Modernizace aplikace Mobility 0 500 0 100 

42 Rozvoj EZOP a VVVS 0 900 0 100 

43 Rozvoj Superpočítání 0 250 0 100 

44 Agregované výstupy a statistiky pro vedení a ma-

nagement školy, včetně podpory vyúčtování me-

zifakultní výuky 

0 500 0 100 

45 Datová kvalita 0 400 0 100 

46 Datový sklad ČVUT 0 1 000 0 100 

47 Příprava konceptu řízení IT služeb (IT Service Ma-

nagement) a HelpDesku/ServiceDesku 

0 500 0 100 

48 Zavedení systému řízení IT služeb (IT Service Ma-

nagement) do provozu, realizace vybraných SLA 

0 1 907 0 100 

49 Systém řízení IS/IT ČVUT (základní koncept, směr-

nice, normy, metodiky) 

0 250 0 100 

50 Analýzy (ASW, výkon ASW, funkcionalita, náklady, 

opakované služby, ostatní) 

0 600 0 100 

51 Systematická evidence služeb, subsystémů, HW, 

návrh optimalizace 

0 750 0 100 

52 Portál ČVUT (Intranet) 0 1 720 0 100 

53 Centrální HelpDesk/ServiceDesk ČVUT 0 1 350 0 100 

54 Dokumenty – Sharepoint – zavádění nových 

agend a školení 

0 450 0 100 

55 Procesní portál 0 600 0 100 



 

HODNOCENÍ IP 2016–2018 | 17 

56 Systematická školení zaměstnanců (základní ná-

stroje, ASW ČVUT) 

0 250 0 100 

57 Multimediální banka ČVUT – Mediatéka 0 250 0 100 

58 Podpora a rozvoj VMware infrastruktury 0 200 0 100 

59 Podpora videokonferencí 0 400 0 100 

60 Integrace aplikací – požadavky fakult 0 350 0 100 

61 Konsolidace a nové služby autentizačních autori-

začních a identifikačních systémů 

0 1 400 0 100 

62 Podpora trojdohod v IS ČVUT 0 200 0 100 

63 Rozvoj IS/IT v souladu s informační strategií fa-

kultních součástí 

0 1 374 0 100 

64 Systém hodnocení kvality 0 1 000 0 100 

CELKEM bez vnitřní soutěže 25 000 49 983 0 98 

65 Vnitřní soutěž 0 8 331   

CELKEM 25 000 58 314   

CELKEM kapitálové + běžné prostředky 83 314   

      

Plnění > 100 %      

Plnění < 100 %      

Tab. 4 

Institucionální plán ČVUT v roce 2017 

 Poskytnuté finanční 

prostředky 

Naplňování stanove-

ných cílů/indikátorů 

Kapitá-

lové  

Běžné Výchozí 

stav 

Cílový 

stav 

Č. DÚ Název DÚ [tis. Kč] [tis. Kč] [%] [%] 

1 Přístrojové vybavení pro Fakultu stavební 4 369 0 0 100 

2 Rozvoj přístrojové základny na FS 3 471 0 0 100 

3 Nákup přístrojů FEL 4 925 0 0 100 

4 Inovace přístrojového vybavení pro výuku 2 956 0 0 100 

5 Vybavení a podpora sdílení prostor a společných 

laboratoří na Fakultě architektury 

1 683 0 0 100 

6 Nákup a obnova přístrojového vybavení na FD 

ČVUT v Praze 

1 489 0 0 100 

7 Materiální zajištění předmětu Mechanika tekutin 

v biomedicíně na oboru Biomedicínský inženýr na 

FBMI ČVUT 

1 426 0 0 100 

8 Privátní cloud pro výuku, vědu a výzkum 1 410 0 0 100 

9 Systém bezkontaktního optického měření defor-

mací 

751 0 0 100 

10 Modernizace PC techniky pro akademické pracov-

níky, SW pro výuku a diskové pole NAS 

594 0 0 100 

11 Modernizace a inovace zařízení pro zvyšování fy-

zické zdatnosti studentů II. 

511 0 0 100 

12 Modernizace Centrální detektorové a analytické 

laboratoře 

912 0 0 100 

13 Modernizace přístrojového vybavení na UCEEB 0 0 0 0 
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14 Průmyslový robot – manipulátor pro laboratorní 

využití 

504 0 0 100 

15 Podpora studijních procesů 0 3 150 0 100 

16 Nadaní studenti 0 2 000 0 100 

17 Rozvoj kurzů/ programů CŽV na ČVUT 0 1 000 0 100 

18 Poradenství 0 500 0 100 

19 Propagace studia na Fakultě stavební ČVUT pro-

střednictvím soutěží pro středoškoláky 

0 290 0 100 

20 Podpora technického vzdělávání mládeže pro zá-

kladní a střední školy v ČR 

0 265 0 100 

21 Vzdělávání středoškolských učitelů technických 

a přírodovědných předmětů a propagace technic-

kých disciplín u SŠ studentů 

0 270 0 100 

22 Podpora a zapojení aktivních studentů se zájmem 

o matematiku, fyziku, IT a chemii do vědeckého 

života 

0 220 0 100 

23 Propagace na FA 0 225 0 100 

24 Propagační projekty FD – Kamion, MotoStudent, 

Cena děkana, Sky Days, Smart Cities 

0 225 0 100 

25 Věda technikou a hrou na specificky organizova-

ných akcích pro studenty středních škol 

0 240 0 100 

26 Aktivní propagace a spolupráce se SŠ 0 275 0 100 

27 Celoškolské aktivity zaměřené na popularizaci 

technických a přírodovědných disciplín 

0 490 0 100 

28 Mobilita studentů 0 12 583 0 109 

29 Mobilita zaměstnanců 0 900 0 100 

30 Kompetence pro komerci 0 1 000 0 100 

31 Podpora dotačních titulů 0 2 000 0 100 

32 Zkvalitňování jazykových a dalších kompetencí za-

městnanců a doktorandských studentů ČVUT 

0 1 000 0 158 

33 Mezisektorová mobilita 0 1 000 0 177 

34 Podpora doktorského studia 0 325 0 100 

35 Matrika a stipendia – začlenění do KOSu 0 450 0 100 

36 Modul pro tvorbu rozvrhu 0 225 0 100 

37 Implementace legislativních změn, elektronická 

složka studenta 

0 800 0 100 

38 Podpora výukového procesu 0 225 0 100 

39 Nový webový KOS 0 1 700 0 100 

40 Modernizace aplikace mobility 0 150 0 100 

41 Rozvoj EZOP a V3S 0 1 675 0 100 

42 Systém řízení informační bezpečnosti 0 625 0 100 

43 Datová kvalita 0 475 0 100 

44 Centrální systém pro ukládání a zprávu logů z IS 

ČVUT 

0 300 0 100 

45 Modernizace systému zálohování IS ČVUT 0 400 0 100 

46 Zavedení systému řízení IT služeb (IT Service Ma-

nagement) do provozu, realizace vybraných SLA 

0 2 100 0 100 
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47 Systém řízení IS/IT ČVUT (základní koncept, směr-

nice, normy, metodiky) 

0 250 0 38 

48 Analýzy (ASW, Výkon ASW, funkcionalita, ná-

klady, opakované služby, ostatní) 

0 525 0 100 

49 Portál ČVUT (Intranet) 0 1 600 0 100 

50 Centrální HelpDesk/ServiceDesk ČVUT 0 650 0 100 

51 Dokumenty – SharePoint – zavádění nových 

agend a školení 

0 225 0 100 

52 Procesní portál 0 450 0 100 

53 Systematická školení zaměstnanců (základní ná-

stroje, ASW ČVUT) 

0 250 0 100 

54 Podpora a rozvoj VMware infrastruktury 0 500 0 100 

55 Integrace a realizace legislativních změn v IS 0 2 600 0 100 

56 Konsolidace IdM a UserMap - Nástroje správy 

identit 

0 900 0 100 

57 Rozvoj IS/IT v souladu s informační strategií – fa-

kultní součásti 

0 950 0 100 

CELKEM bez vnitřní soutěže 25 000 45 983 0 97 

58 Vnitřní soutěž 0 12 331   

CELKEM 25 000 58 314   

CELKEM kapitálové + běžné prostředky 83 314   

      

Plnění > 100 %      

Plnění < 100 %      

Tab. 5 

Institucionální plán ČVUT v roce 2018 

 Poskytnuté finanční 

prostředky 

Naplňování stanove-

ných cílů/indikátorů 

Kapitá-

lové  

Běžné Výchozí 

stav 

Cílový 

stav 

Č. DÚ Název DÚ [tis. Kč] [tis. Kč] [%] [%] 

1 Přístrojové vybavení pro Fakultu stavební 4 402 0 0 100 

2 Rozvoj přístrojové základny na FS 3 402 0 0 100 

3 Nákup přístrojů FEL 4 824 0 0 100 

4 Inovace přístrojového vybavení pro výuku 2 791 0 0 100 

5 Vybavení dílen a obnova počítačové učebny FA 1 787 0 0 100 

6 Nákup a obnova přístrojového vybavení na FD 

ČVUT v Praze 

1 542 0 0 100 

7 Materiální zajištění předmětů z oblasti biomecha-

niky pro studijní obory BMT, OPT, FYZ a PMB na 

FBMI ČVUT 

1 483 0 0 100 

8 Rozšíření privátního cloudu a síťové infrastruktury 1 498 0 0 100 

9 Měřicí systém pro dlouhodobá měření in situ 709 0 0 100 

10 Modernizace síťové infrastruktury (I. etapa), mo-

dernizace audio-vizuální techniky v učebnách (I. 

etapa), Modernizace PC techniky pro akademické 

pracovníky (II. etapa) 

643 0 0 100 
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11 Modernizace a inovace zařízení pro zvyšování fy-

zické zdatnosti studentů III. 

501 0 0 100 

12 Modernizace Centrální detektorové a analytické 

laboratoře 

904 0 0 100 

13 Rozšíření superpočítačového klastru o dva uzly 514 0 0 100 

14 Podpora studijních procesů 0 2 500 0 150 

15 Nadaní studenti 0 2 000 0 264 

16 Rozvoj a podpora kurzů/programů CŽV na ČVUT 0 1 000 0 100 

17 Poradenství 0 500 0 100 

18 Propagace studia na Fakultě stavební ČVUT for-

mou interaktivní spolupráce se středními školami 

0 285 0 107 

19 Podpora technického vzdělávání mládeže pro zá-

kladní a střední školy v ČR 

0 265 0 100 

20 Vzdělávání středoškolských učitelů technických 

a přírodovědných předmětů a propagace technic-

kých disciplín u SŠ studentů 

0 280 0 100 

21 Podpora a zapojení aktivních studentek a stu-

dentů se zájmem o matematiku, fyziku, IT a che-

mii do vědeckého života 

0 220 0 100 

22 Propagace  0 225 0 151 

23 Propagační projekty FD – MotoStudent, Cena dě-

kana, Sky Days, Smart Cities 

0 225 0 100 

24 Věda technikou a hrou na specificky organizova-

ných akcích pro studenty středních škol 

0 235 0 100 

25 Propagace studia na FIT ČVUT a spolupráce se SŠ 0 275 0 100 

26 Popularizace technických a přírodovědných disci-

plín ve spolupráci s ostatními subjekty 

0 490 0 120 

27 Mobilita studentů 0 11 483 0 100 

28 Mobilita zaměstnanců 0 2 000 0 150 

29 Kompetence pro komerci 0 1 000 0 100 

30 Podpora dotačních titulů 0 2 000 0 100 

31 Zkvalitňování jazykových a dalších kompetencí za-

městnanců a doktorandských studentů ČVUT 

0 1 000 0 122 

32 Mezisektorová mobilita 0 1 000 0 100 

33 Podpora výukového procesu 0 1 380 0 100 

34 Nový webový KOS 0 3 087 0 100 

35 Legislativní úpravy, GDPR 0 2 590 0 100 

36 Mobility 0 863 0 100 

37 Rozvoj Superpočítání 0 237 0 100 

38 Úpravy integračních částí ALEPH 0 250 0 100 

39 EZOP + V3S 0 1 629 0 100 

40 Datový sklad ČVUT 0 500 0 100 

43 Analýza dopadů GDPR, implementace GDPR po 

procesní a předpisové stránce 

0 723 0 100 

44 Implementace a rozvoj nástroje na podporu řízení 

dodávky ICT služeb 

0 704 0 100 

48 Systematická školení 0 190 0 100 

49 Rekonstrukce Shibboleth 0 447 0 100 
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50 Konsolidace služeb autentizace, autorizace, iden-

tifikace 

0 2 941 0 100 

51 Download 0 550 0 100 

52 Inovace přidružených služeb a aplikací OR-

CID/DSpace 

0 679 0 100 

53 Implementace zákona o kybernetické bezpečnosti 0 580 0 100 

54 Rozvoj IS/IT v souladu s informační strategií – fa-

kultní součásti 

0 1 100 0 100 

55 Podpora infrastruktury studia – API 0 550 0 100 

CELKEM bez vnitřní soutěže 25 000 45 983 0 100 

56 Vnitřní soutěž 0 12 331   

CELKEM 25 000 58 314   

CELKEM kapitálové + běžné prostředky 83 314   

      

Plnění > 100 %      

Plnění < 100 %      

 

4. Vyhodnocení  

 Soulad Institucionálního plánu ČVUT s Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, 

výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti ČVUT pro roky 2016 až 

2020 a Plány realizace strategického záměru ČVUT pro roky 2016 až 2018 byl zabezpe-

čen tak, že vybrané projekty směřovaly do oblastí, které byly v obou dokumentech sta-

noveny jako prioritní a současně rozvojové. Oblasti jsou uvedeny v Tab. 2, jejich pro-

centuální podíl na Obr. 1. Vnitřní soutěž uvedená v Obr. 2 byla povinnou součástí IP 

2016 až 2018. 

 Přehledné zpracování dosažených cílů/stanovených indikátorů za rok 2016, 2017 

a 2018, porovnání výchozích a cílových hodnot příslušných ukazatelů výkonu je uve-

deno v Tab. 3, 4, 5. Pro vyhodnocení plnění IP bylo použito vyhodnocení podle průměr-

ného procentuálního splnění plánu za celou univerzitu jako prostý průměr splnění 

všech dílčích úkolů. Použitý výpočet je popsán v kapitole 5. 

 

5. Metodika výpočtu procentuálního plnění  

Výpočet hodnocení indikátorů je realizován dle následujících pravidel: 

 Pro DÚ bylo vypočteno % plnění z uvedených indikátorů a jejich celkové průměrné pro-

cento plnění. 

 Obsah indikátorů a jejich plnění by měl odpovídat sumárně jednotlivým koordinova-

ným aktivitám. 

 Pokud nejsou indikátory v Kartě DÚ nastaveny, jsou vzata % plnění z Průběhu řešení. 

Celkový průměr =
∑ (𝒑𝒍𝒏ě𝒏í_𝑫𝑼𝒊)
𝒏
𝒊=𝟏

𝒏
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6. Závěr 

Z výše uvedeného a údajů v kapitole 4 vyplývá, že cíle IP byly v letech 2016 až 2018 až na 

výjimky v jednotlivých tematických okruzích vztahujících se k Plánu realizace strategic-

kého záměru ČVUT pro daný rok v dílčích úkolech i v celku splněny.  

Plánované cíle IP 2016 byly z hlediska realizace dílčích úkolů splněny na 103,31 %, respek-

tive 98,03 %. 

Plánované cíle IP byly v roce 2017 z hlediska realizace dílčích úkolů splněny na 99,68 %, 

respektive 97,15 %. Nečerpané prostředky ve výši 941,5 tis. Kč byly převedeny do FPP. 

Plánované cíle IP 2018 byly z hlediska realizace dílčích úkolů splněny na 107,28 %, respek-

tive 100 %. Nečerpané prostředky ve výši 45 tis. Kč a 5,7 tis. Kč byly převedeny do FPP 

a FRIM. 

Vyhodnocení vnitřní soutěže proběhlo v letech 2016 až 2018 formou oponentního řízení 

na jednotlivých fakultách a součástech, současně bylo konstatováno, že jednotlivé pro-

jekty vnitřní soutěže byly splněny a přidělené prostředky vyčerpány v souladu s pravidly. 

Při bližším pohledu na míru plnění a skutečně použité prostředky na základě aktuální po-

třeby v jednotlivých DÚ je možno konstatovat potřebu zvýšení péče o nadané studenty, 

podporu mobility studentů i pedagogických pracovníků a všeobecně zlepšování jazyko-

vých kompetencí. 

 

Dokumentace k plnění jednotlivých aktivit IP 2016 až 2018 je k dispozici na Odboru roz-

voje R ČVUT v Praze a na intranetu ČVUT.  
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